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WYMIANA HANDLOWA A WZROST GOSPODARCZY 

Streszczenie

Opracowanie dotyczy oceny wp ywu handlu zagranicznego na wzrost gospo-

darczy. Badanie opisuje zró nicowanie osi ganych stóp wzrostu gospodarczego w za-

le no ci od stopnia otwarto ci gospodarki mierzonej sum  eksportu i importu w relacji 

do produktu krajowego brutto. Ponadto analiza uwzgl dnia wp yw dywersyfikacji eks-

portu na jego dynamik . Opisana problematyka ma znaczenie dla podatno ci gospoda-

rek na zewn trzne szoki gospodarcze. Badanie obejmuje lata 2005–2006 oraz  

2009–2010. 

S owa kluczowe: wymiana handlowa, wzrost gospodarczy, dywersyfikacja eksportu 

Wprowadzenie

Ostatnie dziesi ciolecia to okres dynamicznie rozwijaj cych si  procesów 

globalizacyjnych. Likwidacja barier celnych oraz post puj ca liberalizacja po-

woduj , e gospodarki poszczególnych krajów s  ze sob  coraz bardziej powi -

zane. Konsekwencj  tego jest fakt, e wewn trzne problemy okre lonych kra-

jów ju  dawno przesta y by  ich niezale n  kwesti . Taki stan rzeczy wynika 

cho by z samej definicji globalizacji, któr  nale y postrzega  jako proces maj -

cy na celu pog bianie zale no ci ekonomicznych mi dzy pa stwami oraz 

ugrupowaniami integracyjnymi, któremu towarzyszy swobodny przep yw 
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us ug, towarów i czynników produkcji1. W efekcie kraje coraz ch tniej otwiera-

j  si  na wymian  handlow .

Celem artyku u jest analiza zale no ci mi dzy wielko ci  oraz stopniem 

dywersyfikacji produktowej wymiany handlowej a wzrostem gospodarczym. 

Pocz tkowo zostanie przedstawione uj cie teoretyczne, a nast pnie – weryfika-

cja empiryczna dotycz ca wp ywu handlu zagranicznego na stop  wzrostu go-

spodarczego.

1. Wp yw wymiany handlowej na wzrost gospodarczy w wietle teorii 

Tematyka wp ywu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy by a wie-

lokrotnie poruszana przez badaczy. W uj ciu teoretycznym ju  ekonomi ci 

szko y klasycznej dostrzegali wieloaspektowo  handlu zagranicznego. Autor 

artyku u chce przez to podkre li , e uczestnictwo w wymianie prowadzi do 

lepszej alokacji zasobów, co oczywi cie pozytywnie oddzia uje na wzrost go-

spodarczy. Warto równie  zauwa y , e kraj partycypuj cy w wymianie mo e

pozyskiwa  surowce i towary, których sam nie jest w stanie wytworzy . Takie 

dzia anie umo liwia pa stwu zwi kszenie liczby dost pnych dóbr.  

Koncepcja kosztów absolutnych A. Smitha czy teoria kosztów kompara-

tywnych D. Ricardo to najpopularniejsze koncepcje odnosz ce si  do wp ywu 

handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy2. Na uwag  zas uguje fakt, e t

sam  zasad  kosztów komparatywnych ukszta towa  równie  R. Torrens.  

Z kolei do wspó czesnych teorii handlu zagranicznego zalicza si  teori  luki 

technologicznej, zgodnie z któr  poszczególne kraje charakteryzuj  si  zró ni-

cowaniem pod wzgl dem poziomu zaawansowania wiedzy technicznej i tempa 

post pu technicznego. Kraje, które znajduj  si  na wy szym poziomie rozwoju, 

a tym samym – na wy szym etapie zaawansowania technologicznego, mog  za 

                                                          
1 J. Koty ski, Globalization, Integration and Long-term Problems of Poland’s Payment 

Balance, w: Globalization, Experiences and Prospects, red. H. Bunz, A. Kukli ski, Friedrich 
Ebert Stiftung, Oficyna Wydawnicza „Rewasz”, Warszawa 2001, za: Globalizacja i integracja 
europejska. Szanse i zagro enia dla polskiej gospodarki, red. J. Koty ski, PWE, Warszawa 2005, 
s. 16. 

2 P. Misztal, Hipoteza wzrostu gospodarczego stymulowanego przez eksport. Do wiad-
czenia Polski w okresie 1997–2009, w: Teoria i polityka wzrostu gospodarczego – osi gni cia  
i do wiadczenia, red. J. Misala, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2010, s. 38. 



UKASZ TOPOLEWSKI
WYMIANA HANDLOWA A WZROST GOSPODARCZY 349

pomoc  handlu zagranicznego przekazywa  technologi  innym partnerom 

(technology spillover)3.

Przedstawione teorie wskazuj  na istot  zagadnienia, jakim jest zwi zek 

handlu zagranicznego ze wzrostem gospodarczym, niemniej to jedynie  sygnali-

zowanie dost pnych koncepcji4. Nale y zwróci  uwag  na inny aspekt zwi za-

ny z wymian  handlow , który przejawia si  w przekonaniu, e jej rozmiar mo-

e by  czynnikiem wiadcz cym o podatno ci danego kraju na zewn trzne szo-

ki gospodarcze. Kraje, które s  bardziej otwarte na wymian  handlow , co nale-

y mierzy  jako sum  eksportu i importu w relacji do produktu krajowego brut-

to (PKB), uwa a si  za bardziej podatne na szoki zewn trzne. Okazuje si , e

handel zagraniczny mo e by  kana em transmisji kryzysu do gospodarki w wy-

niku zewn trznych zawirowa  rynkowych. Mo na to zaobserwowa  na podsta-

wie kryzysu gospodarczego z pierwszej dekady XXI w., który rozpocz  si

w Stanach Zjednoczonych. W tym przypadku gospodarki strefy euro zosta y

dotkni te kryzysem m.in.za po rednictwem kana u handlu zagranicznego5. Na 

tej podstawie mo na przypuszcza , e gospodarki charakteryzuj  si  zró nico-

wanym stopniem podatno ci (vulnerability) czy te  wra liwo ci na szeroko 

rozumiane wstrz sy ekonomiczne, które swoje ród o maj  w globalnym oto-

czeniu. Koncepcja podatno ci wi e si  z otwarto ci  gospodarki oraz umi -

dzynarodowieniem. Podatno  jest wielokrotnie uto samiana z otwarto ci  go-

spodarki, gdy  w ten sposób gospodarka krajowa znajduje si  pod silnym 

wp ywem globalnego rodowiska ekonomicznego czy te  jest „wystawiana” 

(exposure) na zmiany otoczenia zagranicznego6.

                                                          
3 M. Domiter, Eksport w doktrynie i polityce gospodarczej na tle procesów liberalizacyj-

nych i integracyjnych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wroc a-
wiu, Wroc aw 2008, s. 29–35. 

4 Wi cej na ten temat w: T. Rynarzewski, A. Zieli ska-G bocka, Mi dzynarodowe sto-
sunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu mi dzynarodowego, Wydawnictwo Nauko-
we PWN, Warszawa 2006. 

5 Polska wobec wiatowego kryzysu gospodarczego, NBP, Warszawa 2009, s. 10–13. 
6 A. Doma ska, Uwarunkowania podatno ci gospodarek na szoki w globalnej wymianie 

handlowej, Prace i Materia y Instytutu Studiów Mi dzynarodowych nr 39/2011, s. 31–59. 
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2. Badania empiryczne 

W zwi zku ze zjawiskiem post puj cej globalizacji mo na zauwa y , i

w ród wielu gospodarek obecny jest trend otwierania na wymian  handlow .

Kraje rozwijaj ce si  charakteryzuje wy szy udzia  eksportu w PKB ni  kraje 

rozwini te. Wyra ny wzrost mo na zauwa y  w latach1998–2008. W 2008 

roku kraje rozwijaj ce si  cechowa y si  udzia em eksportu na poziomie  

37% PKB, natomiast w przypadku krajów rozwini tych wynosi  on zaledwie 

22% PKB. Kryzys spowodowa , e kraje musia y ograniczy  swój eksport, co 

oczywi cie negatywnie oddzia ywa o na tempo wzrostu gospodarczego. W kra-

jach rozwini tych i rozwijaj cych si  wzgl dny spadek udzia u eksportu wyno-

si  odpowiednio 18% i 19%7.

Analizuj c wp yw handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy, nale y

uwzgl dni  tak e struktur  produktow  eksportowanych dóbr. Wi ksza dywer-

syfikacja pod wzgl dem liczby eksportowanych produktów wiadczy o mniej-

szej podatno ci na zewn trzne wstrz sy. Miar  stopnia koncentracji, zastoso-

wan  w badaniu, b dzie wska nik Herfindahla-Hirschmanna (HH), który przyj-

muje warto ci od 0 do 1. Wy sza warto  wska nika wiadczy o wi kszej kon-

centracji struktury przedmiotowej eksportu. Wspomniany indeks wyliczany jest 

zgodnie z nast puj cym wzorem8:
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xi   – warto  eksportu produktu i,
X – czna warto  eksportowanych produktów, 

n – liczba eksportowanych produktów. 

                                                          
7 www.undp.org/content/dam/undp/library/Poverty%20Reduction/Inclusive%20develop-

ment/Towards%20Human%20Resilience/Towards_SustainingMDGProgress_Chapter1.pdf (24.06.2014). 
8 United Nations Conference on Trade and Development, Handbook of statistics 2012,

s. 222, www.unctad.org (28.06.2014). 



UKASZ TOPOLEWSKI
WYMIANA HANDLOWA A WZROST GOSPODARCZY 351

Bazuj c na indeksie Herfindahla-Hirschmanna, mo na dostrzec trend 

zmierzaj cy do wi kszej koncentracji struktury przedmiotowej eksportu w ród

ró nych pa stw. W latach 1995–2011 nast pi  wzrost przeci tnej warto ci

wspomnianej miary z poziomu 0,0915 do 0,13429.

Badanie obj o wyniki stu czterdziestu dwóch pa stw. Ponadto, w celu 

dokonania pomiaru wyników gospodarczych zarówno w okresach prosperity, 

jak równie  w czasie zawirowa  rynkowych, do badania wy oniono dwa dwu-

letnie okresy. Wybrano arbitralnie lata 2005–2006, czyli okres tu  przed rozpo-

cz ciem kryzysu, by zweryfikowa  efekty gospodarcze w okresie dobrej ko-

niunktury. Z kolei najwi ksze za amanie gospodarcze notowano od 2009 roku, 

st d te  porównanie stóp wzrostu gospodarczego ze wzgl du na poziom i struk-

tur  wymiany handlowej przeprowadzono za okres 2009–2010. Ostatni kryzys 

uwa a si  za jeden z najbardziej dotkliwych, ale nie mo na jednoznacznie po-

wiedzie , e nale y ju  on do przesz o ci. Pozyskane dane statystyczne pocho-

dz  ze zbiorów Banku wiatowego oraz Konferencji Narodów Zjednoczonych 

ds. Handlu i Rozwoju. 

W tabeli 1 przedstawiono wyniki obrazuj ce zale no  mi dzy otwarto ci

handlow  a stopami wzrostu gospodarczego. Otwarto  handlowa poszczegól-

nych krajów zosta a pogrupowana tak,  i  w pierwszej kolejno ci wyliczono 

przeci tn  warto  sumy eksportu i importu w relacji do PKB, a nast pnie po-

dzielono kraje na te powy ej i poni ej redniej. W kolejnym kroku analogicznie 

powtórzono czynno ci wewn trz otrzymanych grup. Skutkiem takiego dzia ania 

by y cztery skupiska. Takim schematem dzia ania kierowano si  w ka dym  

z badanych lat. 

Otrzymane wyniki dowodz , e kraje w mniejszym stopniu otwarte na 

wymian  osi ga y ni sze stopy wzrostu gospodarczego w latach 2005–2006. 

Pa stwa, w których relacja eksportu i importu do PKB w 2005 roku by a mniej-

sza ni  62,9% charakteryzowa y si  wzrostem produkcji przeci tnie o 2,71%.  

Z kolei kraje o otwarto ci powy ej126% PKB osi gn y rednie stopy wzrostu 

o warto ci 3,69%. W 2005 roku wi ksza otwarto  wp ywa a na osi ganie wy -

szych stóp wzrostu gospodarczego. Z kolei w 2006 roku, podobnie jak rok 

wcze niej, najwolniej rozwija y si  gospodarki, które relatywnie najmniej otwo-

rzy y si  na wymian . Warto zauwa y , i  kraje o najwi kszej otwarto ci nie 

cechowa y si  najwy szym tempem wzrostu. Ich produkcja ros a przeci tnie  

                                                          
9  Tam e.
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o 4,82% rocznie. Zarówno w 2005, jak i 2006 roku najszybciej rozwija y si

kraje, które zosta y zaliczone do grupy trzeciej. Badania potwierdzaj  zatem 

pozytywn  zale no  mi dzy handlem zagranicznym a wzrostem gospodarczym 

w czasie dobrej koniunktury, co wskazuje, e w okresie prosperity warto otwie-

ra  si  na wymian  handlow .

Z kolei w okresie dekoniunktury kraje, które odnotowywa y poprzednio 

wysokie stopy wzrostu, najbardziej odczu y skutki spowolnienia gospodarcze-

go. W 2009 roku gospodarki charakteryzuj ce si  stopniem otwarto ci powy ej

119,9% PKB osi gn y ujemne stopy wzrostu gospodarczego na przeci tnym 

poziomie –5% rocznie. Pa stwa, które relatywnie najmniej otworzy y si  na 

wymian , równie  uzyska y ujemne stopy wzrostu, ale na zdecydowanie lep-

szym poziomie. Dotkliwe skutki kryzysu spowodowa y spadek ich produkcji 

przeci tnie o 0,2%. 

Zale no  mi dzy otwarto ci  a wzrostem gospodarczym kszta towa a si

zupe nie inaczej w okresie ostatniego kryzysu ni  w latach 2005–2006. Miano-

wicie w 2010 roku w ka dej grupie rednia arytmetyczna tempa wzrostu gospo-

darczego osi gn a warto ci dodatnie. Jednak zgodnie z przyj tym podzia em 

krajów najwy sze tempo wzrostu gospodarczego (przeci tnie 3,59%) uzyska y

pa stwa, których suma eksportu i importu stanowi a poni ej 60,9% PKB. Inte-

resuj cy jest fakt, i  kolejno wysokie stopy wzrostu odnotowa y pa stwa zali-

czone do grupy czwartej, czyli te o stopniu otwarto ci powy ej 123,6% PKB. 

Gospodarki, które cechowa y si  otwarto ci  pomi dzy 61 a 123,5% PKB, osi -

gn y przeci tne tempo wzrostu na poziomie 2,1–2,3%. 

W tabeli 2 zaprezentowano wp yw stopnia koncentracji eksportu na osi -

gane stopy wzrostu gospodarczego. Schemat dzia ania w celu uzyskania podzia-

u krajów na grupy by  analogiczny jak w przypadku tabeli 1. W 2005 roku 

kraje, które cechowa y si  znaczn  koncentracj  eksportu (grupa 4), osi ga y

najwy sze stopy wzrostu gospodarczego. Jednak gospodarki zaliczone do grupy 

trzeciej (o stopniu koncentracji w przedziale 0,34–0,55) charakteryzowa y si

najni szym tempem wzrostu gospodarczego. Ich wzrost ukszta towa  si  na 

poziomie przeci tnie 3,08%. Z kolei pa stwa cechuj ce si  najbardziej zdywer-

syfikowan  struktur  eksportu (grupa 1) uzyska y stop  wzrostu gospodarczego 

o warto ci rednio 3,45%. Podobnie, w 2006 roku najwy sze tempo wzrostu 

uzyska y kraje charakteryzuj ce si  wska nikiem koncentracji eksportu powy-

ej 0,57 (grupa 4). Warto doda , e roczna stopa wzrostu wynosi a dla nich 

przeci tnie 5,65%. Kolejno pod wzgl dem wzrostu produkcji uplasowa y si
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pa stwa zakwalifikowane do grupy pierwszej. Stosunkowo zdywersyfikowane 

przychody z eksportu umo liwi y osi gni cie stopy wzrostu na poziomie 

4,36%. Analogicznie, najgorsze wyniki uzyska y gospodarki zaliczone do grupy 

trzeciej. W konsekwencji nie mo na jednoznacznie stwierdzi , e kraje cechu-

j ce si  bardziej zdywersyfikowan  struktur  eksportu osi gaj  wy sze rednie

stopy wzrostu gospodarczego w okresie dobrej koniunktury. Wr cz przeciwnie, 

mo na zauwa y , e gospodarki o wi kszej koncentracji eksportu (grupa 4  

w tabeli 2) uzyskiwa y przeci tnie najwy sze tempo wzrostu gospodarczego. 

Tabela 1. Przeci tne stopy wzrostu gospodarczego  

w zale no ci od stopnia otwarto ci handlowej w latach 2005–2006 oraz 2009–2010  
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2005 2,708 0–62,9 3,628 63,0–90,9 4,446 91,0–126,0 3,689 126,1–422,3 

2006 3,340 0–64,9 4,057 65,0–92,4 5,686 92,5–130,9 4,815 131,0–430,4 

2009 –0,202 0–58,8 –0,476 58,9–84,9 –3,601 85,0–119,8 –5,004 119,9–360,2 

2010 3,590 0–60,9 2,270 61,0–87,7 2,136 87,8–123,5 2,489 123,6–372,1 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych pochodz cych z www.worldbank.org 
(28.06.2014). 

Interesuj cych wniosków dostarcza analiza wyników gospodarczych ze 

wzgl du na dywersyfikacj  eksportu w okresie spowolnienia gospodarczego. 

Mianowicie w 2009 roku najni sz  przeci tn  stop  wzrostu odnotowa y kraje  

o najmniejszej koncentracji eksportu (grupa 1). Z kolei kraje o najwi kszej kon-

centracji handlu (grupa 4) osi gn y co prawda ujemne tempo wzrostu gospo-

darczego, ale to spowolnienie by o stosunkowo niewielkie ( rednio –0,88%). 

Najlepsze wyniki gospodarcze mo na przypisa  pa stwom zakwalifikowanym 

do grupy drugiej, czyli o wska niku HH w przedziale 0,17–0,31. Adekwatnie 

sytuacja kszta towa a si  w kolejnym – 2010 roku, tzn. mimo i  spowolnienie 

mia o wcze niej do agodny charakter, to kraje te osi gn y przeci tnie naj-
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wy sze tempo wzrostu (na poziomie 3,21%). Z kolei gospodarki o najmniejszej 

dywersyfikacji struktury eksportu uzyska y przeci tn  stop  wzrostu gospo-

darczego na poziomie 2,25%. Pa stwa, które nale  do grupy pierwszej oraz 

trzeciej, odnotowa y podobne tempo wzrostu gospodarczego o warto ci odpo-

wiednio 2,46 i 2,43%. 

Tabela 2. Przeci tne stopy wzrostu gospodarczego  

w zale no ci od stopnia koncentracji eksportu wymiany  

w latach 2005–2006 oraz 2009–2010 
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2005 3,45 0,0–0,175 3,76 0,176–0,335 3,08 0,336–0,552 4,38 0,553–1,0 

2006 4,36 0,0–0,174 4,15 0,175–0,341 3,83 0,342–0,567 5,65 0,568–1,0 

2009 –3,42 0,0–0,170 –0,81 0,171–0,309 –1,70 0,310–0,529 –0,88 0,530–1,0 

2010 2,46 0,0–0,166 3,21 0,167–0,313 2,43 0,314–0,523 2,25 0,524–1,0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych pochodz cych z www.worldbank.org,  
(28.06. 2014) oraz www.unctad.org (28.06. 2014). 

Przeprowadzone badanie dostarczy o bardzo ciekawych wyników. Mia-

nowicie kraje, które cechowa y si  wi ksz  otwarto ci  handlow , osi ga y

wy sze przeci tne stopy wzrostu gospodarczego w okresie o ywienia. Jednak  

w okresie globalnego spowolnienia potwierdza si  fakt, i  handel zagraniczny 

by  istotnym kana em transmisji kryzysu do poszczególnych pa stw. W 2009 

roku gospodarki, które w najwi kszym stopniu otworzy y si  na wymian  hand-

low , najbardziej odczu y skutki spowolnienia gospodarczego. Osi gni te przez 

te kraje przeci tne stopy wzrostu kszta towa y si  na poziomie –5%. Jednak 

mimo recesji mo na tak e zaobserwowa , e pa stwa najbardziej otwarte rela-

tywnie wolno odzyskiwa y poziom rozwoju sprzed kryzysu. Trzeba podkre li ,

e potwierdzi y si  przypuszczenia, i  kraje o wi kszej otwarto ci charakteryzu-

j  si  wi ksz  podatno ci  na zewn trzne szoki gospodarcze. Warto te  zazna-
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czy , i  kraje o relatywnie ma ej otwarto ci uzyska y najmniej negatywne prze-

ci tne wyniki w 2009 roku oraz wzgl dnie najlepsze – w 2010 roku ( rednia

dynamika PKB wynios a 3,6%). 

Drugim aspektem poruszonym w badaniu by a kwestia koncentracji eks-

portu. W tym przypadku wyniki analiz nie s  ju  tak jednoznaczne. Pa stwa  

o najmniejszej dywersyfikacji eksportu w okresie dobrej koniunktury rzeczywi-

cie odnosi y najlepszy wyniki, lecz kraje zakwalifikowane do grupy trzeciej, 

czyli te o wzgl dnie du ej koncentracji eksportu, osi ga y wyniki najgorsze 

(grupa 3). Podobne zró nicowanie mo na dostrzec w okresie kryzysu. Okaza o

si , e kraje, które cechowa a du a dywersyfikacja, osi gn y przeci tne stopy 

wzrostu na poziomie –3,42%. Z kolei gospodarki o znacznej koncentracji eks-

portu uzyska y lepsze przeci tne wyniki gospodarcze, ale te  wolno odzyskiwa-

y stan sprzed kryzysu ( rednie tempo wzrostu w 2010 roku wynios o w nich 

2,25%). 

Podsumowanie 

Otrzymane wyniki s  bardzo interesuj ce i mog  stanowi  punkt wyj cia 

do pog bionych analiz w zakresie podatno ci gospodarki na wstrz sy ze-

wn trzne. Badanie potwierdzi o zale no  wi kszej wra liwo ci na szoki ze-

wn trzne w ród gospodarek otwartych, natomiast wyst pi  brak takiej weryfi-

kacji w przypadku dywersyfikacji eksportu. Wed ug ekonomistów panuje opi-

nia, e kraje charakteryzuj ce si  wi ksz  otwarto ci  i jednocze nie mniejsz

dywersyfikacj  eksportu s  szczególnie nara one na negatywny wp yw pocho-

dz cy z otoczenia10. St d te  nale y prowadzi  dalsze badania nad kwesti  po-

datno ci gospodarki na szoki zewn trzne w celu unikni cia spowolnie  gospo-

darczych podobnych do tych rozpocz tych w 2007 roku. 
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TRADE AND ECONOMIC GROWTH 

Summary

This paper presents influence of international trade on economic growth. This 

study describes the diversity of achieved economic growth rate, which depends on the 

degree openness the economic. It is measured by the sum of exports and imports in 

relation to gross domestic product. In addition, the author analyzes the influence of 

export diversification on the dynamics of gross domestic product. The economy 

openness and export diversification influences on the vulnerability to the economic 

shocks. The study contains the years from 2005 to 2006 and from 2009 to 2010.  
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